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utustuin ensimmäisen kerran unkarilaiseen mangalitza-sikarotuun 1980-luvun lopulla.
Tuolloin aloitetut toimet harvinaiseksi käyneen alkuperäisrodun pelastamiseksi olivat alkaneet tuottaa jo tulosta, ja villasikoja alkoi olla yhä useamman tilan takapihan kasvattina. Pahimmillaan rodun edustajia kerrottiin olleen jäljellä vain parisensataa. Unkarilaiset puhuivat ylpeinä, miten erinomaista villasian tumma liha on verrattuna vaaleisiin sikarodun edustajiin nähden ja että se sisältää huomattavasti elimistön kaipaamia omega-3- ja omega-6-rasvahappoja. Tarinan mukaan jopa espanjalaiset serranokinkun valmistajat olisivat käyneet
tutustumassa mangalitzaan ajatuksenaan risteyttää rodut ja tuoda markkinoille entistä terveellisempi ilmakuivattu vuoristokinkku.
Sen koommin en ole ideasta kuullut, mutta nyt kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin meillä
Suomessa on kymmenkunta mangalitza-kasvattajaa, jotka tarhaavat näitä eläimiä ja jalostavat niistä toinen toistaan maukkaampia tuotteita tuorelihana, kuivalihana ja laardina ja jopa mangalitza-salamikin on tulossa markkinoille kuluttajien parempiin suihin. Villasikojen tarkkaa määrää meillä ei ole
tiedossa, sillä mangalitzoilla ei toistaiseksi ole omaa roturekisteriä.
Mangalitzan hyvin marmoroitunutta lihaa kannattaa kuitenkin maistaa, kun siihen tulee tilaisuus,
olkoonpa hinta sitten mikä hyvänsä. Samalla kannattaa uhrata muutama ajatus julkisuudessa vellovalle rasvakeskustelulle ja ylipäänsä tarpeelle tuoda ilmakuivattua sianlihaa, lähinnä maineensa ryvettänyttä parmankinkkua, ruokaväärennösten luvatusta maasta tänne pohjolan perukoille. Onhan
meillä sentään paljon laadukkaampaa ja paremmin tuotettua raaka-ainetta käytössä, joten miksi
emme tuottaisi sellaista itse?
Rasvan ympärillä käytävä keskustelu on kilpistynyt alfalinoleenihapon (omega-3) ja linolihapon
(omega-6) ympärille. Ihmiselle nämä kasvi- ja eläinkunnasta saatavat rasvahapot ovat välttämättömiä, mutta liiallisella energiansaannilla ja kaloreilla pelottelu on suistanut monen syöjän päivittäisen
lautasmallin aivan väärille raiteille. Odottaa vain sopii, milloin rasvoja hyljeksivillä alkaa ilmetä nuoruusvuosien dementiaa, kuten aiheita sivuavilla keskustelupalstoilla on väläytetty. Kohtuus tuntuu
unohtuneen nykykuluttajilta.
Oman lusikkansa rasvasoppaan iski viimeksi Itä-Suomen yliopisto, joka antoi tuoreimmassa tutkimuksessaan synninpäästön omega-6-rasvahappojen määrälle verenkierrossa. Mitä suurempi on
veren linolihappopitoisuus, sitä pienempi on ennenaikaisen kuoleman riski, tutkimuksessa todettiin. Oleellista oli myös tieto, että omega-6-rasvahapot vähentävät matala-asteista tulehdusta ihmisen elimistössä.
Ratkaisun eväät ovat päivittäisissä ruokailutottumuksissa. On pyrittävä syömään riittävästi sellaisia ravintoaineita, jotka sisältävät näitä tarpeellisia ”kolmosia ja kuutosia”: lihaa, erityisesti laidunlihaa,
ja kalaa sekä kylmäpuristettua rypsi-, oliivi-, pellava- tai camelinaöljyä sekä hyvälaatuisia pähkinöitä.
Mangalitzan lihassa rasvahappoja on runsaasti ja oikeassa suhteessa, joten siitä voisi kehkeytyä oikea terveyspommi meille suomalaisille.
Vesa Jääskeläinen
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